
STRELSKI KINO 

 

Lovska družina Libeliče je na 3. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline 

LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Strelski kino«. Po potrditvi projekta na ravni LAS 

MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja, s strani katere je bila 23. februarja 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki 

potrjuje sofinanciranje projekta v višini 4.956,14 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo 

zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, 

pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(MKGP). 

 Povzetek projekta: 

Naziv projekta: 

STRELSKI KINO 

  

Nosilec projekta: 

Lovska družina Libeliče 

  

Projektni partnerji: 

Javni zavod Dravit Dravograd 

Lovska družina Dravograd 

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

Tematsko področje: 3 Varstvo okolja in narave 

Podukrep: 
3.C Krepitev trajnostnih zelenih rešitev, pametne rabe virov za zeleno 

krožno gospodarstvo 

Namen in aktivnosti projekta: 

Lovska družina Libeliče se je odločila za nakup strelskega kina na lokaciji Lovskega doma 

Libeliče. Namen projekta je razbremeniti okolje, preprečiti nepotreben vnos težkih kovin 

(svinca) v tla. Do leta 2019 je LD Libeliče izvajala streljanje na glinaste golobe izključno v 

naravi, zato želijo člani LD stanje sanirati in hkrati omogočiti nemoteno izvajanje vseh 

naravovarstvenih nalog. Strelišče v naravi namreč povzroča moteč hrup, še bolj pa vnos 

nedovoljenih delcev v naravo, kar se bo z izvedbo projekta onemogočilo. Strelišče bo 

namenjeno izobraževanju in treningom rokovanja z orožjem za varno in strokovno uporabo 

orožja. Strelski kino bo dostopen vsem pod enakimi pogoji. Na takem strelišču bodo brez 

vsakršnih nevarnosti izvajali streljanje tudi občani, ki nimajo opravljenega lovskega izpita 

oz. listine za nošenje orožja. Omogočeno bo izvajanje tekmovanj na streljanju na glinaste 

golobe med lovskimi družinami v občini in tudi širše. Izzivov strelskega kina se bodo lahko 

udeležile tudi ranljive skupine (vseh pet skupin): starejši (upokojenci), mladi do 30 leta 

starosti, ženske, starejši brezposelni in invalidi.  
Cilji in rezultati projekta: 



- Priprava prostora za namestitev strelskega kina. 

- Nabava in namestitev strelskega kina. 

- Izobraževanje za uporabo naprave. 

- Izvedba treningov za člane lovske družine. 

- Izvedba tekmovanja med lovskimi družinami Libeliče, Dravograd in Trbonje ob 

osrednji prireditvi - bazenskem tekmovanju ob občinskem prazniku. 

- Promocija in obveščanje javnosti: snemanje osrednje prireditve - bazenskega 

tekmovanja ob občinskem prazniku in predvajanje na lokalni televiziji, hkrati z 

predstavitvijo strelskega kina. 

  

Vrednost operacije: 

skupna 

vrednost z 

DDV (€) 

skupna 

vrednost brez 

DDV (€) 

upravičen 

strošek (€) 

delež 

sofinanciranja 

znesek 

sofinanciranja 

(€) 

lastna 

sredstva 

(€) 

7.066,00 5.830,75 5.830,75 85 % 4.956,14 2.109,86 
 

  

Način financiranja: 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 

v programskem obdobju 2014-2020. 

  

Geografska lokacija projekta: 

Občina Dravograd (Naselje Libeliče) 

  

Časovni okvir izvajanja: 

Marec 2021 do julij 2021 

  

Povezave do spletnih strani: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development 

https://www.program-podezelja.si/sl/ 
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